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 بتصرف192/193ص عبد العزيز بنعبد هللا عن النصوص المختارة                 
********************

***********************************************************                          
          ن(8) النص القرائي : أوال أسئلة 

 : نوعيته  و مجال النصحدد  -1

 ن                  0.5 ..............................................................................................................................................

استخرج من النص كلمتين أعانتك على تحديد المجال  -2

 ن(0,5)......................................................................................................:

للنص : اقترح عنوانا مناسبا  -3

.............................................................................................................................................................0.5

 ن



 (ن0.5)  :النص من يليهات مرادف ما  -4

   المشرف -.................................................................:سلم 

.............:.................................................. 

 ن0.5ضد ما يلي من النص :   جد -  5

     تختفي -.............................................................≠ يفوق 

≠................................................................ 

             اذكر أهم آثار الموحدين في المغرب . -6

..................................................................................................................................................................

 ن(0.5)...................................

 (ن1)لماذا اعتبرت الكتبية أجمل معبد في الخالفة اإلسالمية. ؟    -7

..................................................................................................................................................................

............................................  

  ن1    :الزهور والسعف الجامعة بين القوة والرقة"  شكالأاشرح العبارة التالية : "تستمد النقوش تسطيراتها من  -8

..................................................................................................................................................................

............................................  

..................................................................................................................................................................

............................................ 

 

 (ن1)  :   استخلص من النص قيمة مبرزا تجلياتها -9

..................................................................................................................................................................

............................................  

 (ن2) تركيب : لخص النص في سطرين، مبرزا الدور الذي تلعبه المعلمات الحضارية.  -10

..................................................................................................................................................................

............................................ 

..................................................................................................................................................................

............................................ 
..................................................................................................................................................................

............................................ 
..................................................................................................................................................................

............................................ 
 



 

                        ن(6)  أسئلة التطبيق على الدروس اللغوية : ثانيا: 
           ن(1)     : اضبط بالشكل التام ما تحته خط في النص -/1

            
       (ن1) :  ، تمأل بها خانات الجدول التالي ربةمن النص أسماء معاستخرج  -/2

اسم منصوب بالكسرة النائبة عن 
 الفتحة

 اسم منصوب بالفتحة الظاهرة  اسم مجرور بالكسرة المقدرة اسم مجرور بالياء النائبة عن الكسرة

  
 

  

 

       (ن751.):      عن ثالثة أسماء مبنية مختلفة، وأدرجها في الجدول التالي : متمما المطلوب منك  الثةالثابحث في الفقرة   -/3

                                                                                       
 محله من اإلعراب   نوعه االسم المبني  

 

 -أ

 -ب

 -ت

 

............................. 
 

 اسم موصول

......................................... 

 مبني على الضم في محل نصب مفعول به 
 

....................................................................... 
 

 ................................................مبني على الكسر 

 

          ن( 0.75)  : لتالي  الجدول ا اتمم4
           

 التغير الطارئ عليه   في المضارعأسنده إلى واو الجماعة   نوعه   الفعل
 نما

  
  

 

 

              ن(1)           :ميز فيما يلي بين المعرب والمبني، موضحا السبب  -/5
     

 السبب نوعها الكلمة
 

 يا سائق  -

 يا نصر الدين -
 

  

 
 
 

             (ن0.5)      ااجتهد تلميذانيا :   في الجملة التالية  اعرب ما تحته خط -/6
تلميذان 

............................................................................................................................:.....................................
.................................. 
 

       :  ن(6) رابعا: التعبير واإلنشاء
 كل خطوة. أمامملف حول موضوع معين، لكنها غير مرتبة. اعد ترتيبها بوضع الرقم المناسب  إعدادهاته خطوات 

 
    البحث عن مصادر متنوعة             ها في ملف  متنظي                         يعاب الموضوع است 
    تجميع المعلومات  والوثائق            ار المناسب منهافرز واختي              معالجة المعلومات والوثائق 
المراجعة األخيرة                              تحديد محاوره                               المعالجة والتنظيم 
والتحديد   رالحص                             ع   يالبحث والتجم                 




